
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE CAMPUS NATAL- CENTRAL CAMPUS DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

  

EDITAL Nº 36/2018 EaD SELEÇÃO DE BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS DE 

EXTENSÃO - NEPPST CAMPUS EAD 2018  

  

O Campus de Educação a Distância (EaD) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, usando de 

suas atribuições legais, torna públicas as inscrições para a seleção de 

estudantes do curso Técnico em Segurança do Trabalho do IFRN para 

atuação como voluntários de atividades de extensão e prática profissional, de 

acordo com a legislação federal vigente e as normas internas.  

  

1.  OBJETO DO EDITAL  

O presente edital tem o objetivo de selecionar voluntários para atuar em 

atividades do Núcleo de Extensão e Prática Profissional em Segurança do 

Trabalho (NEPPST) do Campus EaD, para o período de 23 de agosto a 31 de 

dezembro de 2018, podendo ser renovado mediante disponibilidade e interesse 

das partes envolvidas.  

  

2.  REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

O estudante deve estar regularmente matriculado no curso Técnico em 

Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, Campus Natal – Central ou Campus de EaD, e 

cumprindo os requisitos adicionais:  

• Ter disponibilidade de mínimo 04, máximo 20 horas semanais, no turno 

da manhã ou tarde.  

• Ter cursado com aprovação a disciplina objeto do seu interesse e/ou está 

cursando:  

1. Prevenção e Combate à Sinistro;  

2. Higiene Ocupacional;  

3. Segurança do Trabalho;   

4. Primeiros Socorros.  



A seleção dos candidatos será realizada pela equipe do NEPPST, Campus EaD 

constando das seguintes etapas:  

  

• 1ª etapa: Analise do Período atual    

• 2ª etapa: Análise do Rendimento Acadêmico (IRA).  

  

3. INSCRIÇÃO  

As inscrições serão efetuadas de forma presencial na sala 411, de 09h às 

11h e 15h às 17h, na coordenação dos cursos técnicos - Campus EaD, devendo 

o candidato trazer o histórico parcial (SUAP) e ficha de inscrição (APÊNDICE A), 

entre os dias 22 de agosto a 27 de agosto de 2018 ou envio desta ficha 

preenchida de forma completa, em forma de *pdf para o e-mail 

neppst.ead@ifrn.edu.br dentro do horário descrito acima.  

  

4.  VAGAS  

As vagas serão para cadastro reserva e preenchimento por ordem de 

classificação no processo seletivo.  

  As vagas disponíveis serão para as seguintes áreas:  

1. Prevenção e Combate à Sinistro   

Orientador (a): Cleber Medeiros de Lucena.  

2. Higiene Ocupacional   

Orientador (a): Pedro Câncio Neto.  

3. Segurança do Trabalho  

Orientador (a): Daniele de Macedo Henrique.  

4. Primeiros Socorros   

Orientador (a): Ramon Evangelista dos Anjos Paiva.  

  

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

A divulgação da relação dos alunos contemplados dentro das vagas do 

projeto ocorrerá no dia 28 de agosto de 2018 por meio do SUAP e/ou via e-mail.  

  

6. CARGA HORÁRIA DO ESTUDANTE:  



Os voluntários cumprirão uma jornada de no máximo 20 (vinte) horas 

semanais e no mínimo 04 (quatro) horas semanais, no Campus de Educação a 

Distância - IFRN. O horário de trabalho será definido em conjunto com a  

coordenação do projeto e de acordo com as demandas de cada atividade 

extensionista.  

7. CRONOGRAMA GERAL  

• Lançamento de Edital: 22 de agosto de 2018.  

• Inscrições: 22 a 27 de agosto de 2018.  

• Resultado: 28 de agosto de 2018.  

• Assinatura de Termos de Compromisso:  28 a 30 de agosto de 2018.  

• Reunião com os aprovados: a partir do dia 31 de agosto de 2018.  

  

8.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Informações adicionais sobre este edital podem ser obtidas na 

Coordenação dos cursos técnicos, Campus EaD, na sala 411 da referida 

diretoria, de 08h às 11h e 14h às 17h.  

  

  

  

  
Natal, 23 de agosto de 2018  

  

  

  
Alexsandro Paulino de Oliveira  

Diretor do Campus de Educação a Distância - IFRN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

APÊNDICE A   

  

  

Eu_________________________________________CPF________________ 

matriculado no curso _____________________________________, matricula 

______________,Período__________,Turno_________Telefone__________, 

e-mail________________________________, estou ciente e de acordo em 

atuar com  serviço voluntário que será realizado junto ao seguinte projeto, Núcleo 

de Extensão e Prática Profissional em Segurança do Trabalho (NEPPST), 

Campus EaD. Declaro, ainda, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade 

pelas informações contidas neste instrumento.  

  

Área de interesse (escolher apenas uma opção):   

(__) Primeiros Socorros;   

(__) Segurança do Trabalho;   

(__) Higiene Ocupacional;   

(__) Prevenção e Combate à Sinistro.  

  

  

   
____________________, _____ de ______________de 20____.  

  

  

  

  

  
_____________________________________________   

(Assinatura do candidato)  

  

  

  


